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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CÁSSIA; ANO DE 2016. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-. 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de 2016, às 18 h, na Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de Cássia, localizada na Praça Barão de Cambuí, nº 199, realizou-se a 13ª Reunião 
Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal. O Sr. Secretário, Vereador 
Claudinei Pereira da Costa fez a chamada dos Vereadores. Estavam presentes os seguintes os 
Vereadores e Vereadora: Ciro Antônio de Oliveira Costa, Claudinei Pereira da Costa, Ezequias 
Sousa Rodrigues, Flávio Rossato, José Geraldo dos Santos,Leandro Borges da Cruz,Ricardo 
Garcia Arantes, Sérgio Antônio da Fonseca. A Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa 
teve sua ausência justificada mediante atestado médico. Feita a chamada e verificado o quórum 
legal, o Sr. Presidente, Vereador Ezequias Sousa Rodrigues, declarou que estava aberta à 
reunião.Foi feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pelo Vereador Ricardo Garcia 
Arantes.A seguir, passou-se ao Expediente:  
 
DO EXECUTIVO: 
1. Ofício nº 062/2016 de autoria do Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto em 
atendimento ao Ofício nº 022/2016 referente ao Requerimento de autoria do Vereador Sérgio 
Antônio da Fonseca, encaminhar cópia do Processo Licitatório para a construção de cobertura no 
estacionamento do ponto de Táxi, conforme solicitado. 
 
DIVERSOS: 
1.Convite da ACIC para reunião extraordinária a ser realizada no dia 23 de agosto às 20 horas na 
Sede da ACIC, na qual será tratado sobre segurança pública.  
 
DOS VEREADORES:  
1.Indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, sugerindo ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determine ao setor competente da Prefeitura, que 
realize a remoção de um poste de iluminação pública, situado na Rua Capitão João Pinto, nº 267.  
 
2. Indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, sugerindo ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determine junto ao setor competente, neste caso 
a Secretaria de Obras e Serviços Público, que visite a Rua dos Guaranis, Centro, ao lado da 
residência nº 141, onde serão construídas residências para resolver o problema da rede esgoto já 
existente e também que se tome providências referente à rede pluvial. 
 
Pequeno Expediente: 
1.Vereador José Geraldo dos Santos: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
2.Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: comentou sobre a indicação de sua autoria referente 
a melhorias na Rua Guarani, afirmando que é a segunda vez que está fazendo a mesma indicação 
e citou que vai ser construídas três casas e não tem rede de esgoto e salientou que o problema 
maior é a rede pluvial pois o custo vai ser dez vezes mais caro. Disse ainda que hoje pode passar 
pelo terreno, mas depois que construir não vai ter jeito e exemplificou com a situação da Rua dos 
Lírios. Falou sobre a indicação de sua autoria referente a remoção de um poste de iluminação 
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pública na Rua Capitão João Pinto, destacando que a moradora já tinha feito a solicitação e por 
isto está fazendo esta indicação.  
 
3. Vereador Leandro Borges da Cruz: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
4. Vereador Ricardo Garcia Arantes: comentou a indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio 
de Oliveira Costa referente a remoção de um poste de iluminação pública na Rua Capitão João 
Pinto, afirmando que quando o Alexandre, da Cemig esteve em Cássia, levou ele até o local e 
está nas mãos do Prefeito sendo preciso aguardar para ver a decisão.  
 
5. Vereador Claudinei Pereira da Costa: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
6. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: relatou que esteve observando a resposta e afirmou que 
não responde aos questionamentos feitos e solicitou ao servidor da Câmara que solicite ao 
assessor jurídico para que envie ao Ministério Público e analisa se tem justificativa. Disse ainda 
que não tem nada contra a pessoa do Prefeito Rêmulo Carvalho, mas está aqui para trabalhar em 
nome do justo e até o dia trinta e um de dezembro exerce o cargo de vereador e não pode 
devanear aqui.  
 
7. Vereador Flávio Rossato: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
8. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: não se pronunciou no Pequeno Expediente. Foi 
encerrado o Pequeno Expediente. 
 
Grande Expediente: 
1. Vereador José Geraldo dos Santos: manifestou o apoio ao Vereador Sérgio Antônio da 
Fonseca afirmando que enviar o processo licitatório não responde o que foi pedido e fere o 
princípio de igualdade. Disse ainda que deveria fazer um projeto de lei para atender a todos os 
taxistas e não tem nada contra ninguém e relatou que as pessoas que cobram não querem 
aparecer e por isto pedem aos vereadores. Afirmou que não está questionando o montante que foi 
gasto apenas se é legal ou não e precisa ter uma resposta sobre isto. Relatou que hoje foi num 
cartório e deparou-se com o trânsito parado no centro e um perueiro estava com o veículo 
atravessado na rua e citou que a culpa é do sistema, da administração e a hora dos candidatos 
explicarem para que serve o vereador e salientou que há notícias de que não é para reeleger 
vereador. Disse ainda que os candidatos a prefeito e vereador tem que estarem atentos pois está 
mudando a cultura e o jeito das pessoas serem. Afirmou ainda que falta administração em 
resolver os problemas, parceira com a Polícia Militar e deixou a dica para que resolva os 
problemas existentes que são muito simples. Falou que anda conscientizando o povo para 
escolher os representantes e citou que Cássia está precisando de pessoas com experiência.  
 
2. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: falou que tem falado sempre que a Câmara tem 
falhas mas tem muita coisa que foi feito que não foi informado e afirmou que tem divulgado 
vários projetos que foram aprovados na Câmara e a partir do momento que foi aprovado por 
todos passou a ser de autoria de todos. Relatou sobre o projeto de lei acerca dos cargos de 
confiança que vai mudar a história de Cássia, mas a população precisa saber disso e falta mais 
divulgação. Falou sobre o projeto de lei acerca das pequenas empresas e dos loteamentos que são 
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de suma importância e infelizmente maior parte dos prefeitos brincam com a Câmara. Relatou 
sobre o projeto de lei do horário das farmácias que foi aprovado e beneficia a população, mas 
que na época os farmacêuticos pediam para retirar. Disse ainda sobre os projetos de lei do habite-
se, dos valores da balsa que beneficiaram os cassienses. Relatou que virou uma bagunça a cidade 
pois não cumprem o Código de Postura, não tem fiscalização e não cumprem nada e citou o caso 
do bairro Bela Vista que foi aprovado como chácara e agora está como loteamento residencial 
mudando tudo e salientou que está tudo errado. Falou sobre o loteamento aprovado no ano de mil 
novecentos e noventa e nove onde as ruas eram área verde e lesaram o município em 
quatrocentos mil reais no valor atual e salientou que é um tipo de agressão e afirmou que a Luísa 
é uma das melhores, mas sozinha não consegue e precisa ter o amparo da Câmara e do 
Executivo. Falou sobre o caso do Afrânio’s Bar que teve que parar no Ministério Público porque 
o Executivo não deu amparo e salientou que realmente a população, nesse sentido, tem razão e a 
Câmara não tem nada com o Prefeito e o que mandar de bom é bom, mas o que mandar de ruim 
tem que barrar.  
 
3. Vereador Leandro Borges da Cruz: comentou sobre o policiamento nas zonas rurais afirmando 
que as estradas estão em péssimas condições e citou que a fiscalização da Polícia Militar está um 
pouco exagerada prejudicando algumas pessoas que não tem defesa e salientou que os carros 
com som alto não são parados. Salientou que não concorda com a maneira que estão atuando e 
relatou que teve um pedido dos moradores da zona rural para aumentar o ponto de ônibus perto 
da Escola Estadual São Gabriel pois os alunos ficam à mercê da chuva e do sol quente. 
Comentou que precisa de uma rotatória nas proximidades do Rotary Club pois o trânsito está 
complicado. Disse que os vereadores precisam mostrar os projetos que foram feitos e cada um 
deve valorizar o outro, pois sozinho não se consegue nada e quem não está por dentro não tem 
conhecimento. Comentou ainda que esta é uma Câmara séria e como exemplo.  
 
4. Vereador Ricardo Garcia Arantes: comentou que se fosse divulgar os trabalhos seriam vários e 
citou a patrulha rural, os valores da balsa igual para os cassienses, o trânsito reformulado, a falta 
de estacionamento, os pedidos na área da saúde, os pedidos na área de segurança. Disse ainda 
que encontrou com uma moradora que relatou que foi vítima de vários assaltos em sua 
propriedade rural e relatou que as pessoas que estão ficando presas e infelizmente houve vários 
assaltos e disse que a prioridade é a segurança. Relatou que estiveram nas cidades de Passos/MG 
e São João Batista do Glória/MG para ver o funcionamento das câmeras de segurança e relatou 
que não é falta de esforço.  
 
5. Vereador Claudinei Pereira da Costa: comentou sobre o corredor dos boiadeiros pois as 
pessoas que utilizam o local estão com medo devido à falta de iluminação pública. Parabenizou o 
Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa pela indicação acerca da remoção de um poste de 
iluminação pública na frente deuma garagem. Disse sobre a falta de sinalização nos bairros e 
salientou que infelizmente não depende dos vereadores que não estão sendo atendidos. 
Comentou sobre segurança pública afirmando que irá abrir uma firma de segurança para atender 
os moradores e comerciantes. Falou sobre a Avenida Amazonas que precisa de redutores de 
velocidade e relatou que já foram vários pedidos que estão em tramitação.  
 
6. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: comentou que é imprescindível neste fechar continuar 
ativo e que é preciso tomar cuidado com as faltas porque a população está fiscalizando e sabe 
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que é muito difícil conciliar as coisas e citou que é preciso dar exemplo. Ressaltou sobre as 
olimpíadas afirmando que o brasileiro é capaz de organizar e fazer um evento de primeiro mundo 
citando a abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 vangloriado por vários jornais de todo planeta. 
Relatou que uma imagem lhe marcou que era o treinador José Roberto, da Seleção de Vôlei 
Feminino recebe o carinho de seu neto após ser desclassificado. Disse aos que estarão em 
campanha que tomem cuidado com a língua e com o coração, pois a campanha passa e todos vão 
continuar se encontrando pelas ruas e relatou que aprendeu a tolerância, aprendida como maçom 
e deveria manifestar o respeito pela Loja Maçônica Liberdade e Amor de Cássia, que tem a sua 
função social. Relatou que no dia vinte e cinco de agosto será comemorado o dia do soldado e 
relatou que estamos perdendo o civismo e relatou que a Polícia Militar abordou um veículo do 
município e passou pela fiscalização recebendo a mesma fiscalização de todos e solidarizou com 
o policial militar pois o município estava errado. Relatou ainda que o município deve dar o 
exemplo e relatou que o trânsito em Cássia está caótico. Desejou sucesso aos colegas nas 
campanhas e ao colega Flávio Rossato para que faça de forma digna e relatou que ser eleito é ser 
aclamado e ser aclamado não é ser empurrado.  
 
7. Vereador Flávio Rossato: não se pronunciou no Grande Expediente.  
 
8. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: desejou que todos respeitem uns aos outros e que deem o 
exemplo que Jesus deu e salientou que todos têm família e que fizessem uma campanha limpa. 
Rogou para que Deus abençoe as eleições e a cada um dos colegas. Em aparte, o Vereador Ciro 
Antônio de Oliveira Costa: sugeriu de convidar a Secretária de Obras e Serviços Públicos para 
estar Câmara esclarecendo algumas dúvidas pois perdeu-se o controle na seção de engenharia e 
também chamar o Prefeito, pois loteamento aprovado com ruas sem largura, sem calçada, etc. O 
Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: disse que pedirá ao Secretário para agendar uma reunião 
com a Secretária de Obras e Serviços Públicos.Em aparte, o Vereador Ciro Antônio de Oliveira 
Costa: salientou que em conversa com o Prefeito relatou que não estava sabendo da mudança do 
loteamento de chácara para loteamento residencial e salientou que é preciso alertar para estas 
questões. Foi encerrado o Grande Expediente. 
 
Ordem do dia: nada consta. A seguir, o Sr. Presidente da Câmara convocou os Vereadores para 
a 14ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Cássia, a realizar-se 
no dia 1º de setembrode 2016, quinta-feira, às 18 horas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente declarou que estava encerrada a reunião. E para constar, foi lavrada esta Ata que 
aprovada, nos termos do artigo 159, § 4° do Regimento Interno da Câmara Municipal, vai 
assinada pelo Sr. Presidente da Câmara, Vereador Ezequias Sousa Rodriguese pelo Sr. 
Secretário, Claudinei Pereira da Costa. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
 
 

___________________________________________________ 
Ezequias Sousa Rodrigues-  Presidente 

 
 

___________________________________________________ 
Claudinei Pereira da Costa -  Secretário 

 
Praça Barão de Cambuí, 199 -  CEP: 37980-000 -  Cássia-MG -  Telefax: (35) 3541-1898 -  e-mail: assessoria@cassia.cam.mg.gov.br 

mailto:assessoria@cassia.cam.mg.gov.br

